
  بسمه تعالي

  كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان مركزي

  کامپيوتر و فناوری اطالعات :متقاضي رشته  عباس خسروبيگی :نام و نام خانوادگي كارآموز
  ذرنوش اعتمادیسرکارخانم آ :نام و نام خانوادگي كارشناس راهنما

  ١/٨/٨٨ :تاريخ شروع كارآموزي  : ماهه 3گزارش كارآموزي 
  :كارهاي انجام شده گزارش
م ضمن اينكه تماس تلفني ه افوق،  با كارشناس محترم راهنما مالقات حضوري داشته و از رهنمودهاي ايشان استفاده كرد دورهدر 

  .كارشناس محترم راهنما فايلهايي را توسط ايميل براي اينجانب ارسال كردند كه مورد بررسي قرار دادم. هم داشتيم
تعيين  با موضوع  17/2/1386-70/2808 شماره  نامهيكي از فايلها نظريه كارشناسي ارائه شده توسط استاد كارآموزي بازگشت به 

كه در اختيار شركت سداد مستقر در ساختمان آن بانك باشد  امور شعب بانك ملي استان مركزي مياجاره بهاي تجهيزات كامپيوتري 
اجاره بهاي حاوي مشخصات و شماره پالك، ) قلم 13شامل (اعتمادي ضمن تهيه ليست دقيق تجهيزات  سركار خانم. قرار گرفته است

اقالم و به تاريخ خريد نكته جالب و مهم در اين بررسي كارشناسي، توجه . برآورد و اعالم نموده است 1387سال  را براي تجهيزات 
  . ن موثر بوده و اين مهم در گزارش كارشناسي نيز قيد گرديده استقيمت آنها و اجاره بهايشاباشد كه قطعا در  تجهيزات مي

موضوع . باشد توسط كارشناس راهنما مي مديريت كل سازمان بهزيستي استان مركزيفايل دوم حاوي نظريه كارشناسي ارائه شده به 
دام، و اق 24/4/1388 – 9895/5/30/88 هشمار نامهبوده كه در پاسخ به  كامپيوتري اسقاطيارزيابي تجهيزات كارشناسي مورد اشاره 
بازديد بعمل آمده  بهزيستياز تجهيزات مكانيزه اسقاطي موجود در انبار سازمان جهت انجام كارشناسي  در ابتدا،. نتيجه اعالم شده است

نظريه در پايان . استاعالم شده ارزيابي ضمن ارائه ليستي مشتمل بر مشخصات اقالم و تعداد آنها، قيمت تجهيزات مورد نهايتا  و
  .شده استارشناس جهت واريز هزينه قيد شماره حساب ككارشناسي، 

نيز ) قوه قضائيه( 187ماده  انجداي از موارد ارجاع شده توسط ايميل، كارشناس محترم راهنما مقرر فرمودند كه در زمينه كارشناس
باشند، اخذ پروانه كارشناسي رسمي در حال حاضر از دو كانال قابل انجام  همانگونه كه مستحضر مي. ممواردي را ذكر كندر اين گزارش 

كارشناسان مركز . »امور مشاوران حقوقي، وكال و كارشناسان قوه قضائيه مركز«و  »كارشناسان رسمي دادگستري كانون«: است
منظور توسعه قضايي، قوه قضاييه را مكلف كرده است كه ه رنامه سوم توسعه بقانون ب 187ماده . باشند معروف مي 187اخيرالذكر به ماده 

بدين . شود و صدور آراي عادالنه و كارشناسانه باعث جلوگيري از اطاله دادرسي ،با جذب نيروهاي متخصص در زمينه وكالت و كارشناسي
در . رياست محترم قوه تاسيس و اقدام به اين امر نموده است منظور مركز امور مشاوران حقوقي، وكال و كارشناسان قوه قضاييه به دستور

جهت شركت در آزمون ثبت نام بعمل آمده و پس از قبولي در آزمون متقاضيان از ي صدور پروانه كارشناسي براي واجدين شرايط، راستا
و پس از طي دوره كارآموزي موفق به اخذ معرفي كارشناسان راهنما /و مصاحبه و طي مراحل الزم، بعنوان كارآموز به حوزه هاي قضايي

  .پروانه كارشناسي خواهند شد
» كانون«: باشند اما در يكي دو مورد اختالف دارند تقريبا يكسان مي» مركز«و » كانون«مراحل الزم جهت اخذ پروانه كارشناسي در 

شش  »ركزم«گر اينكه مدت دوره كارآموزي جهت پذيرش متقاضي كارشناسي، مصاحبه تخصصي نيز دارد كه بسيار لذت بخش است و دي
 50بايستي شخصا به محاكم مراجعه و تعداد  187از طرفي كارآموزان ماده . باشد يك سال مي »كانون« انكارآموزاين مدت براي ماه و 

يكي  .پرونده مختومه حاوي نظريه كارشناسي در رشته تخصصي خود را مطالعه و به عنوان گزارش پاياني كارآموزي خالصه نويسي كنند
حالي كه در  !باشد در محاكم مي) از جمله كامپيوتر(هاي تخصصي  ، عدم وجود پرونده در برخي رشته»مركز«از مشكالت كارآموزان 

، تحت نظر كارشناس راهنما مبادرت به كارآموزي نموده و موظفند هر سه ماه يكبار گزارشي دال بر پيشرفت در »كانون«كارآموزان 
  .داشاره خواهم كردر اين خصوص در گزارشهاي بعدي به موارد ديگري . كارآموزي ارائه نمايند

  :نظريه كارشناس راهنما
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   .تماس تلفني داشته و از رهنمودهاي ايشان استفاده كرده امدر دوره فوق،  با كارشناس محترم راهنما مالقات حضوري و 
با مطالعه پرونده هاي حاوي نظريه كارشناس بدوي و يا هيئتهاي  187همانگونه كه در گزارش قبلي اشاره شد، كارآموزان ماده 

كارشناسي، با مراحل ارجاع پرونده به كارشناس و صدور نظريه كارشناسي و تقديم آن به مرجع قضايي، همچنين ساير اقدامات مرتبط 
  :اشاره مي نمايمزير به خالصه پرونده  بعنوان نمونه. آشنا مي شوند

حل اختالف با موضوع تقاضاي تامين دليل مدارك اينترنتي حاوي نظريه كارشناسي آقاي مهندس  15شعبه  87/164پرونده كالسه 
اند و اجازه خواهان پرونده نويسنده مقاله اي بوده اند كه به كنفرانس ارسال نموده . عباس احمدي كارشناس رشته كامپيوتر مي باشد

مقاله را به شركت ديگري فروخته و شركت ثالث نيز مقاله را  ،شركت مجري كنفرانس بدون جلب رضايت نويسندگان. انتشار آنرا نداده اند
با توجه به ادعاي خواهان در خصوص انتشار ": در نظريه كارشناسي آمده است. در سايت اينترنتي خود جهت فروش عرضه نموده است

بنده با مراجعه به سايتهاي  www.civilica.com ها در پايگاههاي كنفرانس ملي حمل و نقل مواد خطرناك و همچنين سايت مقاله آن
جازه منتشر همچنين براي اطالع بيشتر از سايتهاي فوق كه مقاله مورد نظر در آنها بدون ا. فوق درستي ادعاي خواهان را تاييد ميكنم

   ".شده است، پرينت تهيه و ضميمه نظريه كارشناسي و پرونده نموده ام
در مواردي كه احتمال دارد يكي از طرفين دعوي يا هردوي آنها اقدام به از بين بردن مدارك و داليل مرتبط با پرونده توضيح اينكه 

امر  ،با بررسي و جمع آوري داليل و تاييد آنها ،اس رشته مربوطهآنگاه كارشن. كنند "تامين دليل"بنمايند، طرفين ميتوانند تقاضاي 
  .رسيدگي بعدي به پرونده را براي قاضي يا مرجع رسيدگي آسانتر مي نمايد

  
را بعنوان نمونه و تمرين به اينجانب  ارجاع شده به خود همچنين در دوره فوق،  كارشناس محترم راهنما يكي از موارد كارشناسي 

شوراي حل اختالف اراك طي نامه اي خطاب به واحد تعيين  51دفتر شعبه . نويس نظريه كارشناسي تهيه نمايم تا پيش ارجاع دادند
واحد تعيين كارشناس، ضمن تعيين ميزان كارمزد . كارشناس، با عنايت به ضرورت انجام كارشناسي، دستور اقدام صادر كرده است

 ،اينجانب ضمن مطالعه و بررسي مدارك الزم. مايم آنرا به كارشناس ارجاع نموده استكارشناسي، كپي قرار صادره و دادخواست و ض
  .وده اممنيز نضميمه اين گزارش آنرا نويس نظريه كارشناسي تهيه و به كارشناس محترم راهنما ارائه دادم كه  پيش
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داشته و از رهنمودهاي ايشان استفاده  ميليو ا تلفناز طريق در دوره فوق،  با كارشناس محترم راهنما مالقات حضوري و تماس 

تهيه گزارش كارشناسي  را بعنوان نمونه و تمرين به اينجانب ارجاع دادند تا مورد كار  3در اين مدت كارشناس محترم راهنما . كرده ام
  :نمايم
  
 گزارش آن ضميمه مي باشدارزيابي تجهيزات و لوازم رايانه اي اداره بهزيستي اراك جهت تعيين قيمت پايه براي مزايده كه  -1

 ارزيابي تجهيزات و لوازم رايانه اي بانك ملي جهت تعيين قيمت كارشناسي اجاره بها كه گزارش آن ضميمه مي باشد -2

ارزيابي تجهيزات و لوازم رايانه اي بتانير جهت تعيين قيمت پايه سهام شركت براي ورود به بازار بورس كه گزارش آن ضميمه  -3
 مي باشد
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با . در دوره فوق،  با كارشناس محترم راهنما مالقات حضوري و تماس  تلفني داشته و از رهنمودهاي ايشان استفاده كرده ام

نام و مشخصات  –کانون کارشناسان رسمی استان مرکزی "راهنمايي ايشان از دفتر كانون كارشناسان استان مركزي كتاب 
  :اين كتاب حاوي مطالب زير است. را دريافت كردم" کارشناسان رسمی دادگستری

 مشخصات كارشناسان رسمي -1

 مجلس شوراي اسالمي 81فروردين  18كانون كارشناسان رسمي مصوب  انونق -2

 هيات محترم وزيران 82ارديبهشت  7آيين نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  -3

 رييس محترم قوه قضائيه 84د مردا 23تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  -4

  
كتاب فوق تعرفه  88در صفحه . مخصوصا تاكيد كارشناس محترم راهنما بر لزوم آشنايي اينجانب با تعرفه دستمزد كارشناسي بود

مشمول اين گروه ميباشد كه در كنار رشته هاي ديگر ) رايانه(رشته كامپيوتر . آمده است) صنعت و فن( 7دستمزد كارشناسي گروه 
ميليون  7هزار ريال تا حداكثر  200مبالغ دستمزد در محدوده حداقل  59الي  56در مواد . تعيين گرديده است ي آنمحدوده دستمزدها

  .گروه طبقه بندي شده اند 11ضمنا رشته هاي كارشناسي  در مجموع در . بسته به نوع كارشناسي تعيين گرديده است ،ريال
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